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WYSTAWY MUZEUM MIEJSKIEGO
MARCIN WADOWITA. IN UNIVERSITATE COLLEGI MAIORIS PROFFESSOR

 Po raz pierwszy mo¿na by³o w Wadowicach ogl¹daæ dokumenty i pa-
mi¹tki zwi¹zane z osob¹ Marcina Wadowity. Wystawa ta (7XII 2000 - 30 
I 2001) by³a jedn¹ z wa¿niejszych imprez wadowickiego Dnia Uniwersytetu 
Jagielloñskiego (7 grudnia 2000 r.), a jej uroczystego otwarcia dokona³ Jego 
Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego prof. Franciszek Ziejka. 
 W dwóch salach muzealnych zaprezentowano dokumenty zwi¹zane 
z osob¹ Marcina Wadowity oraz ówczesnym uniwersytetem. Ze wzglê-
dów konserwatorskich orygina³y najwartoœciowszych eksponatów mo¿na 
by³o ogl¹daæ tylko przez dwa tygodnie. PóŸniej zast¹pione je reprodukcjami. 
Dziêki uprzejmoœci Archiwum UJ wadowiczanie mogli zobaczyæ orygina³ 
przywileju Zygmunta Starego z 1535 roku nadaj¹cy szlachectwo profeso-
rom krakowskim oraz tzw. Acta rectoralia (ksiêgi s¹du rektorskiego). Nie 
zabrak³o na ekspozycji wykazu borkarn, w którym na stronie 90 opisano 
fundacjê Wadowity. Ogl¹daæ mo¿na 
by³o równie¿ ksiêgê rachunkow¹ 
borkany nazwanej od jej za³o¿yciela 
Wadovian¹. W osobnej gablocie za-
prezentowano wydane w XVII wieku 
rozprawy Wadowity. Eksponowano 
wszystkie zachowane w Bibliotece 
Jagielloñskiej dzie³a Wadowity. 
 To tylko niektóre z dokumentów 
prezentowanych na wystawie. Pe³ny 
spis zawiera katalog wystawy, który 
jeszcze mo¿na nabyæ w miejskim mu-
zeum. Eksponaty tworz¹ce wystawê 
zosta³y wypo¿yczone z Archiwum UJ, 
Biblioteki Jagielloñskiej Muzeum UJ.
 Ekspozycja ta by³a g³ówny punk-
tem Dnia Uniwersytetu Jagielloñskie-
go, który przy wspó³pracy studentów 
z Ko³a Naukowego Historyków UJ 
i Samorz¹du Studenckiego zorgani-
zowa³o Wadowickie Centrum Kultury. 
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Oprócz wystawy w WCK przygotowano prezentacjê wydzia³ów UJ, wyk³ad 
o historii akademii i spotkanie przy kremówce wadowickiej m³odzie¿y ze 
studentami. Dzieñ zakoñczy³ wyk³ad Rektora UJ prof. Franciszka Ziejki 
i koncert Marty Bizoñ.   

 LAMPY NAFTOWE
 W Muzeum Podkarpackim w Kroœnie znajduje siê najwiêksza w Europie 
kolekcja lamp naftowych. Najciekawsz¹ czêœæ tej kolekcji mo¿na by³o ogl¹-
daæ od 9 marca  do 21 kwietnia 2001 r. w salach wystawowych muzeum 
miejskiego. Ponad 60 lamp naftowych wyprodukowanych przez firmy au-
striackie, niemieckie i polskie zadziwia³o swoim wykonaniem. By³y tam lampy 
najprostsze i te bogato zdobione. Na otwarciu wystawy zaprezentowano 
prototyp lampy naftowej wynalezionej przez £ukasiewicza. Ca³oœæ wystawy 
uzupe³niona by³a schematami budowy lamp naftowych. Ekspozycji towa-
rzyszy³ kolorowy folder o historii lamp naftowych wydany przez wadowickie 
muzeum i bezp³atnie rozdawany zwiedzaj¹cym. 
 
 REFLEXUS
 Po wystawach historycznych w muzeum zaprezentowano prace m³odego 
grafika Maæka Hojdy, urodzonego w Suchej Beskidzkiej, a obecnie mieszkañ-
ca Makowa Podhalañskiego. Maciek jest absolwentem krakowskiej Akademii 
Sztuk Piêknych. Prezentowane prace wykonane by³y w kilku technikach. 
Ca³oœæ dope³nia³a krótka etiuda filmowa nagrana przez autora w trakcie jego 
pobytu na stypendium we Francji. Wystawa prezentowana by³a do 14 maja.  
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